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ПОЗОВНА  ЗАЯВА 

про зміну розміру аліментів 

 

 13.11.1999 року між мною, Фірсовою Тетяною Олексіївною та відповідачем Фірсовим 

Андрієм Валерійовичем було укладено шлюб, який було зареєстровано Жидичинською 

сільською радою Ківерцівського району Волинської області, актовий запис № 25. 

 Від шлюбних відносин ми з відповідачем маємо спільних трьох неповнолітніх дітей: син – 

Фірсов Олексій Андрійович 14.09.2000 року народження, дочка – Фірсова Катерина Андріївна 

14.09.2006 року народження, син – Фірсов Макар Андрійович 01.05.2001 року народження. 

 Відповідно до рішення Луцького міськрайонного суду, справа № 161/11931/16- ц від 

08.12.2016 року, шлюб між мною та відповідачем було розірвано. 

 Рішенням Луцького міськрайонного суду №161/16907/16-ц від 16.03.2017 року з 

відповідача в мою користь було стягнуто аліменти на утримання неповнолітніх дітей: сина 

Фірсова Олексія Андрійовича 14.09.2000 року народження, дочки Фірсової Катерини Андріївни 

14.09.2006 року народження, сина Фірсова Макара Андрійовича 01.05.2001 року народження, в 

розмірі 1/3 частини з у сіх видів його заробітку (доходу), щомісячно, але не менше ніж 30% 

прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку і до досягнення старшою дитиною 

повноліття. 

 На даний момент відповідач допомоги на утримання неповнолітніх дітей не надає, 

аліменти не сплачує, не бере участі у додаткових витратах. Крім того, відповідач постійного 

місця роботи не має і заробіток його носить нерегулярний мінливий характер, а зароблені кошти 

повністю витрачає на власні потреби та розваги. 

Мої неодноразові прохання виплатити аліменти є без результативними. 

 Хочу зазначити, що на сьогоднішній день діти повністю перебувають на моєму утриманні  

та потребують значно більшого догляду та матеріальних коштів, у зв’язку з чим збільшуються 

потреби в навчанні, розвитку та іншому. Самостійно утримувати дітей я можливості не маю, 

оскільки не працевлаштована та перебуваю у пошуках роботи. 

 З урахуванням викладеного, вважаю за доцільне змінити розмір стягуваних з відповідача 

аліментів на утримання трьох неповнолітніх дітей та призначити його у твердій грошовій сумі, а 

саме 1200,00 грн. на кожну дитину, щомісячно, оскільки на даний час позивач не може повністю 

забезпечити та задовольнити потреби дітей, одягом, продуктами харчуванням, засобами гігієни, 

не має змоги оплатити витрати у разі потреби їх лікування, відвідування необхідних гуртків 

тощо. 

 Відповідно до ст. 180 Сімейного кодексу України, батьки зобов'язані утримувати дитину 

до досягнення нею повноліття. 

Відповідно до вимог ст. 182 Сімейного кодексу України при визначенні розміру аліментів 

суд враховує: стан здоров'я та матеріальне становище дитини; стан здоров'я та матеріальне 



становище платника аліментів; наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних 

чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина; наявність рухомого та нерухомого майна, грошових 

коштів; доведені стягувачем аліментів витрати платника аліментів, у тому числі на придбання 

нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує десятикратний розмір прожиткового 

мінімуму для працездатної особи, якщо платником аліментів не доведено джерело походження 

коштів; інші обставини, що мають істотне значення. 

Статтею 184 Сімейного кодексу України передбачено, що суд за заявою одержувача 

визначає розмір аліментів у твердій грошовій сумі. Розмір аліментів, визначений судом або за 

домовленістю між батьками у твердій грошовій сумі, підлягає індексації відповідно до закону. 

Відповідно до ст. 192 Сімейного кодексу України, розмір аліментів, визначений за 

рішенням суду або домовленістю між батьками, може бути згодом зменшено або збільшено за 

рішенням суду за позовом платника або одержувача аліментів у разі зміни матеріального або 

сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров'я когось із них та в інших випадках, 

передбачених цим Кодексом. 

Згідно з п. 10 ч. 3 ст. 175 ЦПК України, позивач підтверджує той факт, що  ним не подано 

іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих 

самих підстав. 

У відповідності з п. 3 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір», від сплати судового 

збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються: позивачі - у справах про 

стягнення аліментів, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за 

прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів чи зміну способу їх стягнення.  

Таким чином, від сплати судового збору позивач звільняється. 

З наведених норм чинного законодавства України про особисті немайнові і майнові права 

та обов’язки батьків і дітей, випливає наступне. Відповідач зобов’язаний утримувати своїх дітей 

до досягнення ними повноліття шляхом сплати аліментів на їх утримання у розмірі, визначеному 

судом.  

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 180, 182, 184, 192 Сімейного кодексу України, 

ст.ст. 12, 13, 48, 49, 175, 184 Цивільного процесуального кодексу України, 

 

П Р О Ш У: 

1. Прийняти Позовну заяву про зміну розміру аліментів до розгляду та відкрити 

провадження у справі. 

2. Змінити розмір аліментів, стягнутих на підставі рішення Луцького міськрайонного суду 

№161/16907/16-ц від 16.03.2017 року, відповідно до якого з Фірсова Андрія Валерійовича 

стягуються аліменти в користь Фірсової Тетяни Олексіївни на утримання неповнолітніх дітей: 

сина Фірсова Олексія Андрійовича 14.09.2000 року народження, дочки Фірсової Катерини 

Андріївни 14.09.2006 року народження, сина Фірсова Макара Андрійовича 01.05.2001 року 

народження, в розмірі 1/3 частини з у сіх видів його заробітку (доходу), щомісячно, але не менше 

ніж 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку і до досягнення старшою дитиною 

повноліття. 

3. Стягнути з Фірсова Андрія Валерійовича в користь Фірсової Тетяни Олексіївни, аліменти 

на утримання неповнолітніх дітей: сина Фірсова Олексія Андрійовича 14.09.2000 року 

народження, дочки Фірсової Катерини Андріївни 14.09.2006 року народження, сина Фірсова 

Макара Андрійовича 01.05.2001 року народження, в твердій грошовій сумі в розмірі 1 200,00 грн. 

(одна тисяча двісті гривень 00 коп.) на кожну дитину, щомісячно, з розрахунком індексації, і до 

досягнення дітьми повноліття. 

 

Додатки: 

1. Дві копії паспорта Фірсової Тетяни Олексіївни. 

2. Дві копії свідоцтва про народження Фірсова Олексія Андрійовича. 

3. Дві копії свідоцтва про народження Фірсової Катерини Андріївни. 

4. Дві копії свідоцтва про народження Фірсова Макара Андрійовича. 

5. Копія позовної заяви. 

 

 

«___» _______________ 2018 р.      Т.О. Фірсова 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_809/ed_2017_07_08/pravo1/T022947.html?pravo=1#809

